Querido (a) amigo/ amiga,
Estamos terminando um trabalho minucioso para organizar os contatos
dos Amigos da SBS/OPJ que estavam “dentro” de nossos computadores e... Achamos você.
Para nós, é muito importante que você tenha conhecimento e participe deste momento de reformas
estruturais ao qual estamos passando.
O objetivo tem sido reforçar a nossa missão. Temos certeza de que ainda existem várias histórias a serem
escritas e construídas...
MISSÃO:
Promover a inclusão social e a cidadania da população em situação de risco social da região
metropolitana do Rio de Janeiro, oferecendo condições para o resgate da dignidade e o
protagonismo de suas próprias vidas.
Desejamos construir a igualdade e resgatar a esperança em cada um que vem nos procurar, para juntos
descobrirmos saídas, seja através da música, do teatro, da dança, da melhora de sua leitura e
compreensão, de um atendimento terapêutico, de um contato familiar onde haja encontros que propiciem
a criação de vínculos. Trabalhamos para preparar jovens para desafios: o vestibular, o Enem, a faculdade
e o mercado de trabalho; estimular idosos para que estes sintam que ainda vale a pena continuar...
Eis o nosso grande DESAFIO: Agir sobre a realidade social em que vivemos: na convivência com a
exclusão social; com a falta de informação; com debilidade de grupos participativos e
principalmente com a desesperança e o imediatismo do dia a dia. PRECISAMOS nos mobilizar
para um compromisso de participação efetiva na construção de igualdade e de esperança.
Diante disso, gostaríamos de convidar-lhe para encarar esse grande desafio, conosco! Para este 2º
semestre, estamos preparando alguns projetos solicitados pelas escolas públicas, grupos sociais e CRAS,
que visitamos e que desejam nossa ajuda, são voltados para a Arte, Educação e Cultura, resgate da
alegria, confiança e entusiasmo, para cada uma destas crianças, jovens, adolescentes e idosos.
Contamos com vocês para dar continuidade à nossa MISSÃO. Como voluntários? Como
colaboradores? Como doadores? Como participantes de novas propostas? Onde poderemos contar
com você? Envie sua resposta.
Um grande abraço e obrigado pela sua participação.
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2014.

